
 
  
 
  

 

                  

             

 
    
 

                                                   ประกาศจังหวัดล าพูน 
              เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  

         ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสมารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ            

                                      ---------------------------------------------------- 

  ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการสาธารณสุข และนักเทคนิคการแพทย์  และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 27 กันยายน 2564 นั้น 

  จังหวัดล าพูน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

ก) รายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ        
    ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ข) ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
    ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตามวัน เวลา 

และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้ 
       

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลา และสถานที่ 
ในการประเมิน 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

- ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

 

 

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

10001-10111 
20001-20247 
30001-30071 
40001-40103 
50001-50010 

 

หมายเหตุ  ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ านวน 29 จังหวัด ให้น าผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 จากสถานพยาบาลด้วยวิธี RT-PCR 
ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ส าหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายอ่ืนให้
ด าเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูนที่มีในห้วงเวลานั้นอย่างเคร่งครัด 

/ค) ประกาศ... 

 

 

 
คู่ฉบับ 
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  ค) ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 หรือ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

 จังหวัดล าพูนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน และทางเว็บไซต์  www.lamphunhealth.go.th 

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
      ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม
รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็น
สุภาพชน 

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
๓. ต้องน าบัตรประจ าตัวผู้สมัคร และบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนที่ทางราชการออก

ให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้ 

๔. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการประเมิน
ข้อเขียน ต้องปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ห้ามน าเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ 
4.2 ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้อง

สอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว 
4.3 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุม

การประเมินโดยเคร่งครัด 
4.4 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการประเมินก าหนดให้เท่านั้น 
4.5 ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่ก าหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไป

แล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 
4.6 ผู้มาสอบจะต้องเข้ารับการประเมินตามต าแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่ก าหนด

ในตารางการประเมิน ผู้ที่เข้ารับการประเมินผิดต าแหน่งจะถูกปรับ ให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินใน
ต าแหน่งที่สมัครอีก 

4.7 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่ก าหนดให้ ผู้ใด
นั่งผิดที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนส าหรับความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะนั้น 

4.8 เขียนชื่อ – นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ต าแหน่งที่
สมัครเฉพาะในที่ที่ก าหนดให้เท่านั้น 

 
/4.9 เมื่ออยู่... 
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เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดล าพูน 
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
 
 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

10001 นางสาว อชิรญา ศรีค ามูล  
10002 นางสาว ปาริฉัตร สิงห์ตัน  
10003 นาย ฐิติพงศ์ วัฒนพายัพกุล  
10004 นางสาว จิณณ์ณิชา กลิ่นชม  
10005 นางสาว พัชราภรณ์ ไชยมงคล  
10006 นางสาว ศิฆ์ฏฐิณิษา เศฏฐิสกุณ  
10007 นางสาว นริศรา เขื่อนควบ  
10008 นางสาว กาญจน์ กันทะเรียน  
10009 นางสาว วลิศรา มุกดาภิรมย์  
10010 นาย สหัสวัต สุวรรณ  
10011 นางสาว วรษา เภาผ่อง  
10012 นางสาว ศรีประทิน ธินะ  
10013 นาย ปณิธาน ทาปลูก  
10014 นางสาว กมลพรรณ ธงเทียน  
10015 นาย ณัฐวุฒิ จันโจ้ก  
10016 นางสาว สาธิดา ฤทธาคนี  
10017 นาย ธิฏิวัฒน ์ สีสะอาด  
10018 นางสาว มณฑิรชา ชัยวรรณ  
10019 นางสาว วิภาพรรณ นันต๊ะนา  
10020 นางสาว นภาพัฒน์ ฐิติชัยธนาภัทร ์  
10021 นางสาว เบญจวรรณ ปัญโย  
10022 นางสาว ศศิวิมล นามกูล  
10023 นางสาว อาภัสรา สารสุวรรณ์  
10024 นางสาว จิตราวดี ศรีวงค์ไชย  
10025 นางสาว พิมพ์กมล โสมโสดา  
10026 นาย ธนกร กาวารี  
10027 นางสาว สุกัญญา เกิดสุข  

 
 

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

10028 นางสาว วรณัน จักรแก้ว  
10029 นาย ชวกิจน์ ชินนันทะรัชช์  
10030 นางสาว ณัฐธิดา อะนุจา  
10031 นางสาว อรกัญญา อติชัยเมทิกา  
10032 นาย สิษฐวัศ อนุพงศ์หิรัญ  
10033 นางสาว อัจฉริยา ด้ายมูล  
10034 นางสาว ราชาวดี ชัยกันย์  
10035 นาง วิภาลักษณ์ พูลสมบัติ  
10036 นาย วรกมล นกแก้ว  
10037 นาย กล้าณรงค์ จุ้มเขียว  
10038 นางสาว พัชรีญา ปวนจอก  
10039 นางสาว กมลมาศ เก่งการท า  
10040 นางสาว อังคณา พลเมฆ  
10041 นางสาว ดวงหทัย พะดู  
10042 นาย ประนุพงษ์ ภูสนาม  
10043 นาย นายศุภลาภ จิตอารี  
10044 นาย ศุภชัย อุปขาว  
10045 นางสาว บุษรินทร์ เดชะบุญ  
10046 นางสาว กิ่งกาญจน์ ดวงกิจ  
10047 นางสาว ศุภลดา ตันเถระ  
10048 นางสาว กนกวรรณ จี้สลี  
10049 นางสาว อภิชญา วันนันตา  
10050 นางสาว ชุติสรา กาใจ  
10051 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พันธ์วิรา ทนยัง  
10052 นาย วีระศักดิ์ แสนโยเมือง  
10053 ว่าที่ร้อยตรีหญิง มัตติกา เขียวเจริญ  
10054 นาง ปวีณา ชัยวงค ์  
10055 นางสาว ชิตศุภางค์ เขียวสลับ  
10056 นางสาว รัตติกาล บุญมา  
10057 นางสาว วนันทนา นันทเสน  
10058 นางสาว จิราภรณ์ เสาร์เจริญ  
10059 นาย อานุรักษ์ เขื่อนแก้ว  
10060 นางสาว สิริพร ถุงแก้ว  

 
 

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

10061 นางสาว ใจยา ภัทราตันติ  
10062 นาย จักรพงษ์ ริมแจ่ม  
10063 นาย ณัฐจักร์ ใจเดช  
10064 นางสาว ขวัญกมล เรือนทอง  
10065 นาย อธิรักษ์ วิจิตรวรรณ  
10066 นางสาว ลลิดาพร ปัญญา  
10067 นางสาว กนกวรรณ วงค์คม  
10068 ว่าที่ร้อยตรี อนันตศักดิ์ มะโนใจ  
10069 ว่าที่ ร.ต. ธีรเมธ ข่าทิพย์พาที  
10070 นาย ธนกร พุ่มสิโล  
10071 นางสาว ปริณฑิกา เสนาค้าไม้  
10072 นาย จิรายุ ประทุมธา  
10073 นางสาว พรปวีณ์ วงค์ต๊ะ  
10074 นางสาว กานต์ชนิต สุกันทะ  
10075 นางสาว วิชชุดา ปฏิกา  
10076 นาง สกาวเดือน วงศ์ใหญ่  
10077 นาย วรกันต์ ศรีประเสริฐ  
10078 นาย ณัฐกานต์ สุริยะวงค์  
10079 นางสาว ชุติมณฑน์ ค าไผ่ประพันธ์กุล  
10080 นางสาว กัญญาณัฐ ข าคม  
10081 นาย ธีรวัต กรุณา  
10082 นาย เฉลิมชนม์ บุตรจุมปา  
10083 นางสาว ธนัญชญา กุนสี  
10084 นาย ธีระวิชญ์ แก้วสุข  
10085 นางสาว ทิพวัลย์ อุดมรักษ์  
10086 นาย พรภวิษย์ งามใส  
10087 นางสาว พรกนก เทพวงค์  
10088 นาย ทินกร อุดก้อน  
10089 นางสาว มินตรา ศรีสุพรรณ์  
10090 นาย วัชระ สุยะใหญ่  
10091 นางสาว จารุณี เดชอุปการ  
10092 นาย เอกพงษ์ ยะค าป้อ  

 
 
 

/ต าแหน่ง... 
 
 
 
 
 



 
 
 

-7- 
 
 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

10093 นางสาว กลิ่นผกา ไทยใหม่  
10094 นาย อัครเดช เกตุดี  
10095 นางสาว พรจรัส ดีทอง  
10096 นางสาว พิชญ์ชานันท์ แก้วเปี้ย  
10097 นางสาว พนัชกร ใบศรี  
10098 นางสาว นภัทรธมณฑ์ ค าริน  
10099 นางสาว ปิยมาลย์ แสนพยุง  
10100 นางสาว กชพร กลางชัย  
10101 นาง ดวงพร ปินทาวงค์  
10102 นางสาว ฐิติมา ยะใจ  
10103 นาย จิรวัฒน ์ แก้วตา  
10104 นาย สรายุทธ์ อุณเวทย์วานิช  
10105 นางสาว วิมลณัฐ ม่านมุงศิลป์  
10106 นาย ภัทระ ใจมา  
10107 นาย พีระพงษ์ ดวงดี  
10108 นางสาว ณัฏฐ์รดา วงค์ไชยา  
10109 นางสาว พิมพ์ใจ สุรินทร์  
10110 นางสาว แพรวพรรณ เจริญวัย  
10111 นางสาว อรณี ชุ่มวงศ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ต าแหน่ง... 
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20001 นางสาว ศุศิชา ช่วงชิด  
20002 นาง เกศรินทร์ ตามปัญญา  
20003 นางสาว ปรียานุช จินะธรรม  
20004 นางสาว กวินทรา แสนศรี  
20005 นางสาว จันทนา เต๋จ๊ะใหม่  
20006 นางสาว ณัฐรุจา ธรรมกาศ  
20007 นางสาว ชชญา ศรีวรรณ์  
20008 นาย ศราวุฒ ิ แอ่นดอน  
20009 นางสาว หทัยกมล ธนันศรี  
20010 นางสาว พิชามล อุดม  
20011 นางสาว ประกายดาว วิชา  
20012 นางสาว อนงค์นุช อุดแตน  
20013 นางสาว นิลวรรณ จอมขันเงิน  
20014 นางสาว อาทิตยา มารัตน์  
20015 นางสาว กุนที แก้วทรงเกษ  
20016 นางสาว อังคณา มาปินตา  
20017 นาย สุทธิพงษ์ ตันตรา  
20018 นางสาว พิยดา ปาแก้ว  
20019 นางสาว พิมพิฎา แสนทา  
20020 นางสาว พินพิไล วงค์ค าแดง  
20021 นาย นพพล เงินสายตา  
20022 นางสาว มยุรี ไสยรัตน์  
20023 นางสาว เบญจพรรณ หงษ์โต  
20024 นางสาว กิตติญา โถเงิน  
20025 นาย กฤษณพงศ์ วงค์ค า  
20026 นาง กฤษณา จักรแก้ว  
20027 นางสาว ฐิติยากร ชุมภู  
20028 นาย ไตรภพ เรือนฟ้างาม  
20029 นางสาว เบญจวรรณ ทันละกา  
20030 นางสาว ฐิตินันท์ แก้วค า  
20031 นางสาว วทันยา อินต๊ะพิงค์  
20032 นางสาว กนกลักษณ์ วัฒนจรสโรจน ์  
20033 นาย รวิชย ปาระมี  
20034 นางสาว สิริกัญญา พรหมมิจิตร  

/ต าแหน่ง... 
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20035 นางสาว รัตติยา ค าเฮือน  
20036 นาย สราวุฒ ิ ไทยใหม่  
20037 นางสาว ปิยกานต์ ไชยกันทา  
20038 นางสาว นาตยา มะโนแก้ว  
20039 นางสาว พิชญ์ชานันท์ บุญภา  
20040 นางสาว กิ่งกาญจน์ ถือบุญ  
20041 นางสาว ปัณณิกา ช่วยงาน  
20042 นางสาว กนกวรรณ อินต๊ะ  
20043 นางสาว กวินธิดา ประยูรศร  
20044 นางสาว ศุภมาศ คุณยศยิ่ง  
20045 นางสาว ลลิตา ทาโสด  
20046 นาย จตุภูม ิ ประสาทเขตกรณ์  
20047 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชุติมา ลึกกันทึก  
20048 นางสาว ปิยะวีณ์ กลันทกสุวรรณ  
20049 นางสาว นันท์นภัส ประทุมไทย  
20050 นางสาว ศศิธร จันทร์บุญเป็ง  
20051 นางสาว พิชญา รังรองธานินทร์  
20052 นางสาว จีรวรรณ ศรีวิไล  
20053 นางสาว กฤติกา ตาลธิ  
20054 นางสาว ศศิวิภา มณีศิลป์  
20055 นางสาว วรัญญา นามวงศ์  
20056 นางสาว ปารีณา แสนแก้วกาศ  
20057 นางสาว ชวรินทร์ ชินนันทะรัชช์  
20058 นางสาว พักตร์สุดา มหาวงค์  
20059 นางสาว วัลย์นภัสร ์ อันประเสริฐ  
20060 นางสาว นวนันท์ แพงกระโทก  
20061 นางสาว สุพิชชา ค าชาย  
20062 นาย ชลกานต์ ดวงค า  
20063 นางสาว ปิยดาราลักษณ์ ยศนันท์  
20064 นางสาว สิริมา พรมกสิกร  
20065 นางสาว ณัฐกานต์ ค าพยอม  
20066 นางสาว ปริยาพร ดวงค าสวัสดิ์  
20067 นาย วิทวัส ผ่านการ  
20068 นางสาว ณัฏฐรี ทองงาม  

 
/ต าแหน่ง... 
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20069 นาย กิตติพล พงษ์ตุ้ย  
20070 นางสาว พรประภา รณรงค์  
20071 นาย อภิวัฒน์ ทานกระโทก  
20072 นางสาว อัจฉรา หล้าป้อ  
20073 นาง อัญธิชา ค าวินิจ  
20074 นางสาว ณัฐพร แสงจันทร์  
20075 นาง สุนิษา ทาประเสริฐ  
20076 นางสาว ชญาภา อ่อนจันทร์  
20077 นางสาว จานิศตา มาต๊ะพาน  
20078 นางสาว ชมนชล พิงคะสัน  
20079 นางสาว ศิริมาสต์ ไชยวุฒิ  
20080 นาย กิตติพัทธ์ รื่นฤดีพันธ์  
20081 นางสาว ภัณฑิรา ค าภีร์  
20082 นาย ธีรัตม์ เผือกพันธุ์  
20083 นาย กัมปนาท ขุนวรรณ์  
20084 นางสาว กันต์ฤทัย ปินตาสี  
20085 นางสาว กนกวรรณ กัญญะสิงห์  
20086 นางสาว ณัฐณิชา พอใจ  
20087 นาย อนุวัฒน์ ปัญญาเครือ  
20088 นางสาว ชฎาทิพย์ โยกาศ  
20089 นางสาว พิไลวรรณ กองค า  
20090 นางสาว นพรัตน์ เรืองฤทธิ์  
20091 นาย ณรงค์ศักดิ์ เป็งธรรม  
20092 นาย ปริญญา ปัญญายิ่ง  
20093 นางสาว วชิรา ค าเดช  
20094 นาย พรรษา กุณฑลกิติเดช  
20095 นางสาว สิรินยา หล้าค าลือ  
20096 นางสาว วราภรณ์ สีตาบุตร  
20097 นางสาว รัตนาพร จันทะจักร์ศิลป์  
20098 นางสาว ธัญสิริ วสันต์ตระการ  
20099 นางสาว อริศรา ก้อนแก้ว  
20100 นาย จตุกร ยะอนันต์  
20101 นาย ฤทธิรณ เอมระดี  
20102 นาย อติคุณ เลรามัญ  

 
/ต าแหน่ง... 
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20103 นางสาว ปิยะพร นันต๊ะวันนา  
20104 นางสาว ธัญรดา เพชรรัตน์  
20105 นางสาว ธาริกา บัวอ่ิน  
20106 นางสาว สุดารัตน์ ผุสดี  
20107 นางสาว หนึ่งฤทัย ใจสว่าง  
20108 นาย ภูริณัฐ ตุ้ยแสง  
20109 นางสาว โสภา ชูมณี  
20110 นางสาว สุภารัตน์ ขัดเรือน  
20111 นางสาว อมรรัตน์ วรรณเรือน  
20112 นางสาว นริศรา สิทธิกัน  
20113 นาย วทัญญ ู ทาใจ  
20114 นางสาว นันท์นภัส รอดมณี  
20115 นางสาว กฤษณา จิตตะวะนา่  
20116 นาง ศศิธร จันทร์ในนา  
20117 นางสาว อรุโนทัย ไชค า  
20118 นางสาว สาวิณีย ์ เล้าค า  
20119 นางสาว กนกพร ปิ่นทอง  
20120 นาง ฐิติมา เพ็ญสิทธิ์  
20121 นางสาว สโรชา บุญมาก  
20122 นางสาว ณัฐศมนีย์ เรืองสมบัติ  
20123 นางสาว ลลิตา แก้วสุริยะ  
20124 นาย กษิรา มะลิทอง  
20125 นาง ศิรินทร์ทิพย์ พะลึก  
20126 นางสาว สาชล ปุ๊ดแค  
20127 นางสาว กรกช คงนา  
20128 นางสาว พิสินี เสือสืบพันธุ์ พิสินี เสือสืบพันธุ์  
20129 นางสาว วิลาวัลย ์ เชื้อเมืองพาน  
20130 นางสาว ชนัญชิดา มูลแจ่ม  
20131 นางสาว เปมิกา ทาปัญญา  
20132 นาย ณัฐพล นิลโขง  
20133 นางสาว กนกวรรณ ทิศสัก  
20134 นางสาว วรญา ทองยั่งยืน  
20135 นางสาว ดวงกมล คณโทเงิน  
20136 นางสาว ณัฐศรี สุทธิธรรมากุล  

/ต าแหน่ง... 
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20137 นาย ธีรดนย์ กิติศรี  
20138 นางสาว พัชรนัณ เลขนอก  
20139 นางสาว กัณฐิกา ปาลี  
20140 นางสาว กนกวรรณ ปาใหม่  
20141 นางสาว พิไลพร ชมสวน  
20142 นางสาว ชญานิน มาปินตา  
20143 นางสาว อัญชริกา ไชยค าวัง  
20144 นาย ณัฐพงษ อายุโย  
20145 นางสาว อังคณา เกิดเวียงใหม่  
20146 นางสาว ธัญญารัตน์ กับเป็ง  
20147 นางสาว สกาวรัตน์ ภิระบรรณ์  
20148 นางสาว ณัฐกฤตา เรืองศรี  
20149 นางสาว ชนากานต์ ปันต๊ะถา  
20150 นาย อดุลวิทย์ สุปีนะ  
20151 นาย กัมพล โฮ้งจิก  
20152 นางสาว นันทนา สมบูรณ์ชัย  
20153 นาย ธีรวัต ธรรมหา  
20154 นาย อิทธิพัทธ์ เมตต์การุณ์จิต  
20155 นางสาว ปณิตา จารุภัทราโชต ิ  
20156 นางสาว ชนัญญา ยามเลย  
20157 นาย ณัฐพงค์ เจริญผล  
20158 นางสาว นิชชิมา เทศวงค์  
20159 นาย พีรพงศ์ ศรีวิลา  
20160 นางสาว มิรดา ตั๋นแก้ว  
20161 นางสาว ศศิกากรณ์ สิงห์สุวรรณ  
20162 นางสาว นันทวรรณ เดค ากาศ  
20163 นางสาว สุวนันท์ สุวรรณเมฆ  
20164 นางสาว อรยา เทพเสา  
20165 ว่าที่ ร.ต.หญิง เปรมฤทัย มาหวัน  
20166 นางสาว ธัญลักษณ์ ค าฟู  
20167 นางสาว กัณฐิกา สอนดี  
20168 นางสาว สุพรรษา พุฒธิกุล  
20169 นางสาว ศศิธร พิลัย  
20170 นางสาว นริศรา เนตรจินดา  

/ต าแหน่ง... 
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20171 นางสาว โชติณัฎฐ ์ กัลยา  
20172 นางสาว อมรรัตน์ เลสัก  
20173 นางสาว ดารารัตน์ ติ๊บแดง  
20174 นางสาว วรัญญา กันธิยะ  
20175 นาย ณัฐกร มีแจ้  
20176 นางสาว สินีนารถ ทุนร่องช้าง  
20177 นางสาว ขัตติยา ล้านแปง  
20178 นางสาว ณัฐสิกานต์ เกิดทรัพย์  
20179 นาย วิทยา ไชยอ ามาตย์  
20180 นางสาว ปริญากร อริวรรณา  
20181 นางสาว ดุสิตา สายมิตร  
20182 นางสาว รัชญามล สุตา  
20183 ว่าที่ร้อยตรีหญิง พนัสนันท์ ตาสัก  
20184 นางสาว เรืองริน แสงบุญเรือง  
20185 นาง อารยา จันทนุพงศา  
20186 นางสาว ญาสุมินทร์ ไชยวงค ์  
20187 นางสาว อัจฉรา อารีเอื้อ  
20188 นางสาว วันวิสาข์ วงค์สุริยะ  
20189 นางสาว ณัฐริกา สุรินทร์  
20190 นาย วัชรพงษ์ ฝั้นยะ  
20191 นางสาว รุ่งนภา สมบูรณ์โชค  
20192 นางสาว พรฝัน ค าพับ  
20193 นาย ธีร์ธวัช ศรีวิชัยแก้ว  
20194 นางสาว รุ่งทิวา ประสงค์ทรัพย์  
20195 นาง กรรณิการ์ ปรีชานุกูล  
20196 นางสาว ณัฐพร ดวงลัดดา  
20197 นาง ศิริประภา ค าฟู  
20198 นางสาว จุฑามาส นันติวงค ์  
20199 นางสาว ณัฏฐณิชชา วัฒนกิติพัฒน์  
20200 นางสาว ศิริรัตน์ เป็งตา  
20201 นางสาว กนกวรรณ ธรรมบุญ  
20202 นาย เอกพงษ์ พิมลทิพย์  
20203 ว่าที่ร.ต.หญิง กัลญา สมจันทร์  
20204 นางสาว ชรัญญา ชัยอุปค า  

/ต าแหน่ง... 
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20205 นางสาว เกตุสิรินทร์ ค าบาล  
20206 นางสาว ชญานี กิจจารักษ์สกุล  
20207 นาย มานะ อุโมงค์โน  
20208 นางสาว ชาลิสา ใจรัก  
20209 นาย สันติพงษ์ ขัดสงคราม  
20210 นางสาว ปัชฐมา เนียมจันทร์  
20211 นางสาว สิริวิมล ลาภจิตร  
20212 นางสาว ปฐมพร เทพสุติน  
20213 นางสาว อรวรรณ มีแก้ว  
20214 นาง วิลาสิน ี ทิพยอด  
20215 นางสาว สุพิชญา จันทร์หมื่น  
20216 นาย ณัฐพงค์ สมบูรณ์  
20217 นางสาว นารีนาถ ค าปวน  
20218 นางสาว วราภรณ์ พิมพ์วรรณธนา  
20219 นาย ณรงค์ชัย ปันวารี  
20220 นางสาว กานท์ชญา ปัญญาไว  
20221 นางสาว สุรารักษ์ นุ่มเมือง  
20222 นางสาว จินตนา ค าพิดาน  
20223 นางสาว ฐพัชร์ ตันศรีวงศ์  
20224 นางสาว ศุภรัตน์ อ่อนเป็ง  
20225 นาย จิรกฤต มณีทอง  
20226 นางสาว รัชนก ใจประสิทธิ์  
20227 นาย ปฤณ ปาสาจะ  
20228 นางสาว สุมารินทร์ รัญจวน  
20229 นางสาว มัณฑนา เมืองนันท์  
20230 นางสาว จันทกานต์ มีสิทธิ์  
20231 นาย ปฐมพงศ์ สุกใส  
20232 นาย ตุลภาค วุฒิเจริญ  
20233 นางสาว สายชล สินธุบุญ  
20234 นางสาว อรอนงค์ ทาระศักดิ์  
20235 นางสาว ปวีณา เมฆบังวัน  
20236 นางสาว พัชรินทร์ ซาวฟู  
20237 นางสาว อาทิตยา มณีขัติย์  
20238 นางสาว โยษิตา เป็งโต  

/ต าแหน่ง... 

 



 
 

-15- 
 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

20239 นาย พิชญะ กาปัญญา  
20240 นางสาว ชฎากาญจน์ ศรีศฤงคาร  
20241 นางสาว ปราณี ประถมพนากุล  
20242 นางสาว ธิดารัตน์ จันทวงค์  
20243 นางสาว ชัญญาพัชญ์ ทายะ  
20244 นางสาว พณิพิมพ์ ศรีวิชัย  
20245 นางสาว ธารีรัตน์ ธิกาศ  
20246 นาย ณัฏฐนันท์กรณ์ อินต๊ะมี  
20247 นางสาว วชิราภรณ ์ กุยสิงห์  

 
-------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

30001 นาย สมชาย น้ าใจธาร  
30002 นางสาว พัฒนา ตื้นหล้า  
30003 นาย จิรายุส ใจก้อน  
30004 นางสาว ปณิธี ศรีสุวรรณนพกุล  
30005 นางสาว ไอลดา งามเมือง  
30006 นางสาว สุวนันท์ ปัญญา  
30007 นาย ชวัลวิทย ์ ใจกาศ  
30008 นางสาว จรรยพร ยิ้มเจริญ  
30009 นาย เอกลักษณ์ มาใหม่  
30010 ว่าที่ ร.ต.หญิง วิรัลยุพา ตาค า  
30011 นางสาว วรรณชา ช่วยนา  
30012 นาย ภุชงค ์ ศรีจอมทอง  
30013 นางสาว อรปรียา ชัยฤกษ์  
30014 นางสาว ชิดชนก กันใหม่  
30015 นางสาว มัณฑนา อินทะพิงค์  
30016 นางสาว สุดากาญจน์ มณฑนม  
30017 นางสาว ณัฐธิดา ปันทะอิน  
30018 นางสาว วิภาพร คันธะ  
30019 นางสาว สุรีย์ฉาย ไชยมาลา  
30020 นางสาว กาญจนา ปัญญาดี  
30021 นางสาว สิริพร ไชยเดช  
30022 นางสาว ธัญลักษณ์ สุนันตา  
30023 นางสาว ณัชชา เชื้อตา  
30024 นางสาว กิตติยา บังคมเนตร  
30025 นางสาว ชนุตต์ อภิบาลวนา  
30026 นางสาว สิราวรรณ ตาโล๊ะ  
30027 นางสาว วชิราภรณ ์ สุรินทร์  
30028 นาย วชิรวิทย ์ เกี๋ยงค า  
30029 นางสาว อรพรรณ ทาเกิด  
30030 นาย ศรัญญกรณ์ กาบค า  
30031 นางสาว อทิตยา ชมภูชนะภัย  
30032 นางสาว รัตติการ์ อวดดี  
30033 นางสาว วันวิสาข์ เทพวงค์  
30034 นาย ตรัยคุณ ทิมทอง  
30035 นางสาว ปริชญา เชื้อจิต  

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

30036 นางสาว สิรินทร์ญา วรรณผ่องใส  
30037 นางสาว จริญญา เสาร์สาร  
30038 นางสาว วิไลวรรณ ปุ๊ดภาษ ี  
30039 นางสาว สุจิตรา จีนาใหม่  
30040 นางสาว รุ้งลาวรรณ อินขะ  
30041 นาย กฤษติพงษ์ มณีอภัย  
30042 นาย ชลภัคร ไชยลังกา  
30043 นางสาว วรรณิสาห์ มาโสด  
30044 นาย ธีรเดช ศรีสอาด  
30045 นาย ศักดิ์ชาย กุนามา  
30046 นางสาว วัชร ี สุริยะวงศ์  
30047 นางสาว ณิญาพัชญ์ ธีระรัตนาวัฒน์  
30048 นาย วิษณุ พิจารณ์  
30049 นางสาว สายฝน สินธุบุญ  
30050 นางสาว หัทยา จ๋าก๋าง  
30051 นาย มนสิช กันธิวาท  
30052 นางสาว ธัญญรัตน์ พรมมูล  
30053 นางสาว วราภรณ์ ชุมภูกาวิน  
30054 นางสาว กนกวรรณ จิตรา  
30055 นางสาว อนินทิตา ทรงเดช  
30056 นาย ยุทธพงษ์ ขาวสัก  
30057 นางสาว นริศรา ธรรมด ารงกุล  
30058 นางสาว กมลวรรณ ปันอนุ  
30059 นาย พัฒนสิน อุนจะน า  
30060 นาย อดิศร ใจสิทธิ์  
30061 นางสาว กิตติธรา ช่วยศรีนวล  
30062 นางสาว รชันีพร จันทร์เพ็ญ  
30063 นางสาว ฤทัย แดงด า  
30064 นาย อมตะ ศิริภูมิรัตน์  
30065 นางสาว เยาวพา รัชพิทยาวุธ  
30066 นางสาว อุทัยวรรณ แก้วสา  
30067 นาย วรเวช สุทธิมุสิกกุล  
30068 นาย สราวุธ ค าฝั้น  
30069 นางสาว สวิชญา บุญเสนอ  
30070 นางสาว ศรัณยา อุตมะแก้ว  
30071 นางสาว อรณิช ไชยสมปาน  

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

40001 นางสาว กมลทิพย์ คิดธิวงศ ์  
40002 นางสาว รัชนีกร ค าเมรุ  
40003 นางสาว นิตยา สิทธิพรหม  
40004 นางสาว ณิชกานต์ มณีนิล  
40005 นางสาว ณัฐธิดา ฝีปากเพราะ  
40006 นาย เสกสิทธิ์ สารอินจักร์  
40007 นางสาว วรวิว วันงาม  
40008 นางสาว ณัฐชานนทน์ วงค์เติง  
40009 นางสาว สุพัตรา สุวรรณ์  
40010 นางสาว วาสนา วงษา  
40011 นาย เกษมสันต์ จิริค า  
40012 นางสาว ณัฐสุดา ตาสุวรรณ  
40013 นางสาว ฉัตรทิพย์ เพ็ชรชลาลัย  
40014 นางสาว พรไพลิน วรทัต  
40015 นางสาว สิริลักษณ์ ตามูล  
40016 นางสาว ขวัญจิรา สายพงษ์  
40017 นางสาว วาสนา ฟูเอ้ือง  
40018 นาย ปัญญา พิมสาร  
40019 นางสาว สุทธิตา เกื้อกูลวงศา  
40020 นาย นิคม ณ วันนา  
40021 นางสาว กัลยรัตน์ หม่นสุ  
40022 นาย สหรัฐ กันยะมี  
40023 นางสาว วรารักษ์ ปานะเสน  
40024 นางสาว อนัญญา แสนนวล  
40025 นางสาว กัญญณัช ไชยยอง  
40026 นางสาว จิตติมา ขุนบุญ  
40027 นางสาว สุภิสิน ี ลังกากาศ  
40028 นางสาว นิสาชล ลาวิตา  
40029 นางสาว อภิญญา เทียนสิทธิ์ศิริ  
40030 นางสาว ศุภิสรา ยอดยิ่ง  
40031 นางสาว อรวรรณ ใจวรรณ  
40032 นางสาว สกุลทิพย์ ทิพย์แก้ว  
40033 นางสาว ลักษิกา โพทะยะ  
40034 นางสาว ธัญพร เบญจพงศาพันธุ์  
40035 นาย จักรพันธ์ ถอดเขี้ยว  

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

40036 นางสาว วาสินี สิทธิประภา  
40037 นางสาว ฐิติมา จะวะนะ  
40038 นางสาว สุปรียา ก้อนแก้ว  
40039 นาย ธีรพงศ์ เสนาทาน  
40040 นาง วณัฐชญา วิโลกาศ  
40041 นางสาว จุฬาลักษณ์ ศีลธรรม  
40042 นางสาว ประภาพร กันทะรัญ  
40043 นางสาว เบญจรัตน์ พันธุ์น้อย  
40044 นางสาว นงคราญ ซุกซอน  
40045 นางสาว สุวิมล สิงห์ค ากุล  
40046 นางสาว พิมพ์ศิริ ถุงเสน  
40047 นางสาว ศิริลักษณ์ ธรรมใจ  
40048 นางสาว กิตติกา สุธรรม  
40049 นางสาว รักษณาลี โพชะจา  
40050 นางสาว อริสา ผัดวัง  
40051 นางสาว ณัฐลิตา หล้าพุฒ ิ  
40052 นางสาว พจีภัค ชนะพาล  
40053 นางสาว บูรณี บูรณะกิจ  
40054 นางสาว ขวัญทิวา แสนค าฟู  
40055 นางสาว ชาลินี ศิริมา  
40056 นางสาว ปพิชญา ละพอ  
40057 นางสาว อัณชยารัศม์ิ อุปวัฒน์  
40058 นาย นพคุณ จงรักษ์  
40059 นาย จิตกร ริยะป่า  
40060 นางสาว รชันีกร ปัญญาไชย  
40061 นางสาว จิตตรี มากค า  
40062 นางสาว ณหฤทัย สมทราย  
40063 นางสาว ณัฎฐาพร พรหมสิทธิ์  
40064 นางสาว ศศิพร เลสัก  
40065 นางสาว วรรณนิภา อะโน  
40066 นางสาว ชนัญชิดา เอ็บมูล  
40067 นางสาว ภานุรักษ์ สมป้อ  
40068 นาย สุทธิพงค์ โปธิกลาง  
40069 นางสาว ปองทิพย์ ใจเมา  
40070 นางสาว กัญญ์ฤทัย ศรีสุนทร  

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

40071 นางสาว ปฏิมากร สมบูรณ์  
40072 นางสาว นิธัญญา อุดมบุตร  
40073 นางสาว พิชญา ท้าวอ้าย  
40074 นาย ศุภธนิศร์ วงศ์สวัสดิ์  
40075 นางสาว ธัญพร หนานตา  
40076 นางสาว ภัทราพร เวชสุค า  
40077 นางสาว พรรณธร ศรีรักษ์  
40078 นางสาว วาสนา แก้วมาลี  
40079 นาย ฉัตรชัย ลงวุฒิ  
40080 นางสาว วริศรา ใจวัน  
40081 นางสาว ภรณ์ชนก กาใจ  
40082 นางสาว น าวัน สุภาพิน  
40083 นางสาว ชลลดา ทิมจรัส  
40084 นางสาว อรอนงค์ ปัญญาแก้ว  
40085 นางสาว ศิวกาญจน์ จันทร  
40086 นางสาว อาริสา ดอนศิลา  
40087 นางสาว อรอนงค์ ซุยหลวง  
40088 นาย รัชกฤช วงศ์เปียง  
40089 นางสาว อารียา หล้ากาวี  
40090 นางสาว สุขุมาภรณ์ ยะมะณี  
40091 นางสาว โมน่า วรเดชสิทธิชัย  
40092 นาย เอกอ าพร สืบสร้างตระกูล  
40093 นางสาว ทัศนันท์ มากมงคล  
40094 นางสาว สุรางคณา จะโต๊ะ  
40095 นางสาว สุวนันท์ บุญเรือง  
40096 นางสาว วรรณพร มาถา  
40097 นางสาว พฤทธิพร สมชื่อ  
40098 นางสาว พรสุดา ค ากาศ  
40099 นางสาว บุษยาภรณ์ วงศ์เวียน  
40100 นาย สามารถ ปันวารี  
40101 นางสาว ภัทรวดี เรือนใจ  
40102 นางสาว จุฑามาศ เลสัก  
40103 นางสาว ประภัสสร ต๊ิบเต็ม  

/ต าแหน่ง... 
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ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 
เลขประจ าตัวสอบ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

50001 นางสาว พรทิวา สุวรรณดุษกุล  
50002 นางสาว จิรัณยา มณีค า  
50003 นางสาว ขนิษฐา สานตา  
50004 นาย สุธีกานต ์ วงศ์ค ามูล  
50005 นางสาว ภัทราภรณ์ ค าสาร  
50006 นางสาว สุปราณี เทียนทอง  
50007 นางสาว อภิญญา ยานะโส  
50008 นาย โอบนิธิ นิ่มกาญจนา  
50009 นางสาว สุชาดา จี้ใจ  
50010 นาย นชา น้อยจินดา  

 
------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-22- 

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดล าพูน 
ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ต าแหน่ง 

วัน เวลา สถานที่ (สอบ) 
หอ้ง

สอบที่ 
เลขประจ า 
ตัวสอบ 

จ านวน 
ผู้เข้าสอบ 

การประเมิน หมายเหตุ 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป      
22 ตุลาคม 2564 
10.00 – 11.30 น. 
ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 
(จ านวน 175 ราย) 

 
  

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

20001-20025 
20026-20050 
20051-20075 
20076-20100 
20101-20125 
20126-20150 
20151-20175 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

สอบข้อเขียน ผู้มาจากพ้ืนที่เข้มงวดสูงสุด 
29 จังหวัด ให้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
1. แจ้งผู้จัดทราบภายใน 
วันที่ 15 ตุลาคม 2564  
เพ่ือเตรียมแยกพ้ืนที่สอบ  
หมายเลขโทรศัพท์ 053 
093725-6 ต่อ 115 
2. ให้น าผลตรวจหาเชื้อ 
COVID-19 จากสถานพยาบาล
ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 
ชั่วโมง ก่อนการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 
3. กรณีพักค้างในจังหวัด
ล าพูนก่อนและหลังการสอบ
ให้เข้าพักในสถานที่ที่จังหวัด
ล าพูนก าหนด (Local 
Quarantine) ในกรณีผู้ที่ไม่ได้
กักตัว 14 วัน 
4. ผู้จงใจปกปิดประวัติการ
เดินทางเข้าข่ายความผิดใน
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 จะมีโทษปรับไม่
เกิน 20,000บาท 

22 ตุลาคม 2564 
10.00 – 11.30 น. 

ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
(จ านวน 97 ราย) 

  

1 
2 
3 
4 
5 

20176-20192 
20193-20209 
20210-20226 
20227-20247 
ห้องสอบส ารอง 

17 
17 
17 
21 

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข    
23 ตุลาคม 2564 
10.00 – 11.30 น. 
 ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 
(จ านวน 103 ราย) 

1 
2 
3 
4 

40001-40025 
40026-40051 
40052-40077 
40078-40103 

25 
26 
26 
26 

ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ     
23 ตุลาคม 2564 
10.00 – 11.30 น. 

ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
(จ านวน 71 ราย) 

1 
2 
3 
4 
5 

30001-30017 
30018-30034 
30035-30051 
30052-30071 
ห้องสอบส ารอง 

17 
17 
17 
20 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
24 ตุลาคม 2564 
10.00 – 11.30 น. 

 
ณ โรงเรียนเมธีวุฒิกร 
(จ านวน 71 ราย) 

1 
2 
3 
4 
5 

10001-10025 
10026-10050 
10051-10075 
10076-10100 
10101-10111 

25 
25 
25 
25 
11 

นักเทคนิคการแพทย์    
24 ตุลาคม 2564 
10.00 – 11.30 น. 

ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
 (จ านวน 10 ราย) 

1 
2 

50001-50010 
ห้องสอบส ารอง 

 

 



 

-23- 
เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดล าพูน 

ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีท่ี2_________________ 
-หากพ านักหรือพักค้างคืนใน
หอพัก บ้านเช่า อพาร์ตเมนท์ ใน
โรงแรม หรือสถานท่ีอื่นใดให้แจ้ง
ข้อมูลการเดินทาง ต่อเจ้าของ 
หรือผู้ประกอบการโรงแรม 
-เจ้าของ หรือผู้ประกอบการ
โรงแรม แจ้งข้อมูลการเดินทาง
ของ ผู้เข้าพักต่อ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตร
ก านัน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ผูน้ าชุมชน หรือ 
อสม. ในพ้ืนที ่

-ผู้เดินทางประสานและติดต่อญาติท่ีอยูใ่นอ าเภอ จังหวัด ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
-ให้เจ้าบ้านหรือญาติ แจ้งข้อมูลการเดินทางต่อ ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านนั ผู้น าชมุชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หรือ อสม. ในพื้นท่ีโดยเร็วเพ่ือให้ทราบ วนั เวลาที่เดินทางเข้ามา ตลอดจนสถานท่ี  
 ท่ีเป็นจุดนัดพบ หรือจุดคัดกรองท่ีหมู่บ้านก าหนดก่อนเข้าหมู่บ้าน 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูนได้มีค าสั่งฯ ที่ ๘๔/๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการการกักตัว (Home Quarantine)ผู้ที่เดินทางเข้ามาใน
พ้ืนที่จังหวัดล าพูน ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และค าสั่งฯที่ ๘๕/๒๕๖๔เร่ือง มาตรการการแยกเพ่ือสังเกต
อาการด้วยตนเอง (Self Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงโดยมีแนวทางในการด าเนินการตามมาตรการฯ ดังนี้ 
 

ผู้ทีเ่ดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วมาพ านักในเขตพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 

ผู้เดินทางจะต้องปฏบิัตติามมาตรการคดักรอง มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
และให้ความรว่มมือ ตลอดจนค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่อยา่งเคร่งครดั 

กรณีท่ี 2___________________ 
-หากพ านักหรือพักค้างคืนในหอพัก 
บ้านเช่า อพาร์ตเมนท์ ในโรงแรม หรือ
สถานท่ีอื่นใดให้แจ้งข้อมูลการเดินทาง 
ต่อเจ้าของ หรือผู้ประกอบการโรงแรม 
-เจ้าของ หรือผู้ประกอบการโรงแรม
แจ้งข้อมูลการเดินทางของ ผู้เข้าพัก 
ต่อก านัน ผู้ใหญบ่้าน ผู้ชว่ยผูใ้หญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านนั 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
ผู้น าชุมชน หรือ อสม. ในพ้ืนที ่
 

กรณีท่ี 1____________________ 
หากพ านักหรือพักค้างคืนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้แจ้งข้อมูลการเดินทางต่อ 
ก านัน ผูใ้หญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบลสารวัตรก านัน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ผู้น าชุมชน หรือ อสม. ในพ้ืนที ่

-ผูท่ี้เดินทางประสานและติดต่อญาติท่ีอยู่ในพ้ืนที่ฯ ล่วงหนา้อย่างน้อย 1 วัน 
 เพ่ือให้ทราบ วัน เวลา ท่ีเดินทางเข้ามา ตลอดจนสถานที่ ที่เป็นจุดนัดพบ 
ท่ีหมู่บ้านก าหนดก่อนเข้าหมู่บ้าน 
-ญาติของผู้เดินทางจะต้องประสานกับทีมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้น าชุมชน 
 เพ่ือให้ด าเนินการดังนี ้
1.เพ่ือให้รับทราบและบันทึกข้อมูลของผู้เดินทางท่ีเข้าพื้นท่ี 
2.เพ่ือประเมินบ้าน หรือ สถานท่ีกักตัว ที่ญาติได้จัดเตรียมไว้ให้ส าหรับผู้เดินทาง 

ท้ัง 2กรณี กักตัวท่ีบา้น 14 วัน 
(Home quarantine) 

: ค าสั่งอ าเภอ 
จนท.สาธารณสุข นัด SWAB 

(ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทุกราย) 

SELF QUARANTINE 
ผูท่ี้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด  
จ านวน 37  จังหวัด ดังนี ้
1.จังหวัดกาฬสินธุ์  
2.จังหวัดก าแพงเพชร  
3.จังหวัดขอนแก่น  
4.จังหวัดจันทบุรี  
5.จังหวัดชัยนาท  
6.จังหวัดชัยภูมิ 
7.จังหวัดชุมพร 
8.จังหวัดเชียงราย 
9.จังหวัดเชียงใหม่  
10.จังหวัดตรัง  
11.จังหวัดตราด 
12.จังหวัดนครศรธีรรมราช 
13จังหวัดนครสวรรค์  
14.จังหวัดบุรีรัมย์  
15.จังหวัดพัทลุง  
16.จังหวัดพิจิตร 
17.จังหวัดพิษณุโลก 
18.จังหวัดสมุทรสงคราม 
19.จังหวัดยโสธร  
20.จังหวัดระนอง  

HOME QUARANTINE_____________________________________ 
-ผูท่ี้เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จ านวน 29 จังหวัด ดังนี ้
 
1.กรุงเทพมหานคร 
2.จังหวัดกาญจนบุรี  
3.จังหวัดชลบุรี  
4.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
5.จังหวัดตาก  
6.จังหวัดนครปฐม  
7.จังหวัดนครนายก 
8.จังหวัดนครราชสีมา 
9.จังหวัดนราธิวาส  
10.จังหวัดนนทบุรี  

11.จังหวัดปทุมธาน ี
12.จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
13.จังหวัดปราจีนบุรี  
14.จังหวัดปัตตานี 
15.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
16.จังหวัดเพชรบุร ี
17.จังหวัดเพชรบูรณ ์
18.จังหวัดยะลา 
19.จังหวัดระยอง 
20.จังหวัดราชบุรี  

21.จังหวัดลพบุรี  
22.จังหวัดสงขลา 
23.จังหวัดสิงห์บุร ี
24.จังหวัด
สมุทรปราการ 
25.จังหวัด
มหาสารคาม 
26.จังหวัดสมุทรสาคร 
27.จังหวัดสระบุรี  
28.จังหวัดสุพรรณบุรี  
29.จังหวัดอ่างทอง 

SELF QUARANTINE 
ผูท่ี้เดินทางมาจาก 
พ้ืนที่ควบคุม 
จ านวน 11 จังหวัด ดังนี ้
1.จังหวัดกระบี ่
2.จังหวัดนครพนม 
3.จังหวัดน่าน 
4.จังหวัดบึงกาฬ 
5.จังหวัดพะเยา 
6.จังหวัดพังงา 
7.จังหวัดแพร ่
8.จังหวัดภูเก็ต 
9.จังหวัดมุกดาหาร 
10.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11.จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

แยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง 14 วัน(Self quarantine) 

ผูท่ี้เดินทางทุกคนลงทะเบียนข้อมูลการ
เดินทางในแพลตฟอร์ม Safe Lamphun 

โดย Scan QR-Code  

กรณีท่ี 1_______________ 
หากพ านักหรือพักค้างคืนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้แจ้งข้อมูลการเดินทางต่อ  
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น 
แพทย์ประจ าต าบลสารวัตรก านัน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ผู้น าชุมชน หรือ อสม. ในพ้ืนที ่
 

21.จังหวัดร้อยเอ็ด  
22.จังหวัดล าปาง  
23.จังหวัดล าพูน 
24.จังหวัดเลย 
25.จังหวัดศรีสะเกษ  
26.จังหวัดสกลนคร  
27.จังหวัดสตูล  
28.จังหวัดสระแก้ว  
29.จังหวัดสุโขทัย  
30.จังหวัดสุรินทร์  
31.จังหวัดหนองคาย 
32. จังหวัด
หนองบัวล าภ ู
33.จังหวัดอุตรดิตถ์  
34.จังหวัดอุทัยธานี  
35.จังหวัดอุดรธานี 
36.จังหวัดอุบลราชธานี  
37. จังหวัดอ านาจเจริญ  



 
 

-24- 
 
 
หมายเหตุ  :  รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารบัการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรู้ความสมารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ต าแหนง่นักวิชาการพัสดุ ต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข และต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตามประกาศจังหวัดล าพูน ลงวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2564  
จัดท าขึ้นตามค าสั่ งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน ท่ี ๘๔/2564 ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง 
มาตรการการกักตัว (Home Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดล าพูน และค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดล าพูนที่ ๘๕/๒๕64 ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง  มาตรการการแยกเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง 
(Self Quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดล าพูน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ดังน้ัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ในห้วงเวลาน้ัน จึงขอให้ผู้สมัครต้องถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน
ฉบับปัจจุบันเป็นที่สุด       
 
 

 

 


